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Begreppet ”hållbar utveckling” definie-
ras ofta som ”en utveckling som tillgo-
doser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov.” Denna defi-
nition återspeglar, genom att betona 
vårt ansvar för kommande generation-
er, tydligt det grundläggande förhåll-
ningssätt till miljön som kallas förval-
tarskapstanken. Med detta menas att 
människan är förvaltare, inte förbru-
kare, av jordens resurser. Det ger oss 
människor ett speciellt ansvar – vi ska 
agera med en långsiktig helhetssyn med 
respekt för vår samtida omgivning och 
kommande generationer.  
 
Ett medvetet miljötänkande måste 
byggas in i organisationen och i det 
dagliga agerandet och beslutsfattandet. 
All verksamhet i Västra Götalandsreg-
ionen ska genomlysas av ett medvetet 
miljötänkande.  
 
En kretsloppsanpassad utveckling ska 
eftersträvas, bland annat genom sats-
ningar på alternativa bränslen och an-
nan miljövänlig teknik. Samtliga reg-
ionens fordon ska vara miljöfordon. 
Västra Götalandsregionen bör även 
utarbeta en tydlig strategi för hur bero-
endet av fossil energi ska kunna brytas. 
 
I det interna miljöarbetet är det även 
betydelsefullt att fortsätta utvecklingen 
av styrande miljödokument, fortsätta 
och utveckla personalutbildningen, utse 
miljöansvariga samt genomföra opar-
tiska miljörevisioner. För Västra Göta-
landsregionen gäller det att förankra ett 
regionalt strategiskt miljöarbete i sam-
verkan med regionens samtliga kom-
muner.  

Miljö - Faktablad 
Regionen som förebild 
Inköpen av grön el, ekologiskt- och 
närproducerade livsmedel och icke 
fossil energi ska öka i hela samhället. 
Här kan Västra Götalandsregionen 
spela en viktig roll genom att utnyttja 
sin konsumentmakt. Regionen kan på 
så vis, inte bara agera som en förebild, 
utan även konkret bidra till att stärka 
de producenter som erbjuder miljövän-
liga alternativ.  
 
Det är också viktigt att inom regionen 
se över beteenden i syfte att påskynda 
processen mot en mer hållbar utveckl-
ing. 
 
Läkemedelsåtervinning 
Läkemedelsanvändningen har stor di-
rekt eller indirekt påverkan på såväl 
människor som natur. Förr eller senare 
hamnar en stor del av läkemedlen i 
vattendragen och påverkar miljön. 
 
Många insatser kan göras för att mini-
mera dessa skadeverkningar och det är 
angeläget att regionens egna verksam-
heter aktivt bidrar till att minimera 
mängden läkemedel i miljön. Detta kan 
bl.a. handla om utsläppen av lustgas. 
 
I Västra Götaland finns ett stort antal 
miljödrivna affärsutvecklingsprojekt 
och dessa ska stödjas och integreras i 
regionens egen verksamhet, inte minst 
genom det internationella engage-
manget. Miljönämndens verksamhet 
och projektarbete bör fokuseras mot de 
miljöfrågor som berör de grundläg-
gande livsbetingelserna syftande till 
etiskt hållbar miljöutveckling – frågor 
om vattnet, luften och jorden. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


